Regały LS3 Longspan

Mocne, trwałe i wszechstronne regały LS3 Longspan
tworzą nowe możliwości przechowywania
Czy potrzebujesz rozwiązania do
przechowywania ręcznie ładowanych
towarów, a regały paletowe są zbyt
ciężkie i drogie dla Twoich potrzeb?
Niezależnie od tego, czy przechowujesz
ciężkie ładunki, duże pudła, kartony,
rury czy druty, regały LS3 są idealnym
rozwiązaniem do przechowywania
szerokiej gamy nieporęcznych towarów.
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Wysoka gęstość przechowywania przy
minimalnej utracie miejsca - zapewnia
wydajne przechowywanie dużych lub
nieporęcznych przedmiotów
Długie belki podporowe zapewniają
wszechstronności i najlepsze
dopasowanie
Dostęp z przodu i z tyłu zapewnia szybką i
prostą wymianę towaru
Opłacalność - dłuższe belki wymagają
mniejszej liczby ram
Łatwy w montażu, regulacji i rozbudowie
- zapewnia pełną elastyczność w zakresie
dopasowania do zmiennych potrzeb
Standardowe stopniowane belki zapewniają maksymalny prześwit pionowy,
przy minimalnym ryzyku zaczepienia
Dostępna duża liczba akcesoriów w tym przegródki, półki z siatki i belki
rurowe, dostosowujące system do
indywidualnych potrzeb

Optymalna elastyczność i
niezawodność
Oferując długości belek do 2700 mm, z opcją
dla płyt wiórowych lub półek stalowych, LS3
maksymalizuje pojemność przechowywania
i zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla
wszelkich potrzeb.
W przypadku konwencjonalnego systemu
półkowego można stracić miejsce, jeśli towary
nie pasują dokładnie - zwłaszcza jeśli są większe
lub mają nieregularny kształt. Dzięki dostępowi
z przodu i z tyłu, regały LS3 można obsługiwać z
obu stron, optymalizując dostęp i zmniejszając
ilość utraconej przestrzeni.

Łatwy montaż
Niezależnie od dostępnej przestrzeni
modułowa konstrukcja LS3 zapewnia
maksymalną pojemność w
kilka minut.
Oferując praktycznie nieograniczone
możliwości zwiększenia pojemności i
bez specjalnych narzędzi potrzebnych
do montażu, system LS3 można
łatwo regulować i konfigurować wraz
ze zmianami stanu magazynowego
- co czyni go wysoce wydajnym i
opłacalnym rozwiązaniem.

Ramy posiadają skręcane stężenia, aby
zapewnić sztywność i wytrzymałość, a ich
stopki i podkładki umożliwiają dostosowanie do
nierównych powierzchni.
Dzięki w pełni regulowanemu położeniu belek,
LS3 dostosowuje się do przyszłych zmian
produktu - zapewniając dodatkową elastyczność
i komfort bezstresowej pracy.
System można łatwo zdemontować, przenieść,
ponownie zainstalować i dopasować; to kluczowy
wymóg do obsługi potrzeb twojego rynku. Jego
zdolność dostosowania do zmieniających się
potrzeb klientów zapewnia zarówno niższe koszty
użytkowania, jak i szybszy zwrot z inwestycji.
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Ustaw parę ram. Przytrzymaj
je w miejscu za pomocą pary
belek.

Główne cechy
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zamocuj pozostałe belki i
zabezpiecz je zawleczkami
blokującymi.

ułóż panele drewniane lub półki
stalowe.
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Długość: od 1200mm do 2700mm
Wysokość: od 1500mm do 5000mm
Głębokość: od 450mm do 1200mm
Szerokość słupka: 50mm i 60mm (przy
różnych grubościach)
Maksymalne obciążenie poziomu:
do 800kg (UDL)
Maksymalne obciążenie ramy: do 6900kg
Zmiana wysokości poziomów belkowych
co 50mm
Wypełnienie panelami drewnianymi lub
półkami stalowymi
Słupki ze stali galwanizowanej i
malowane belki (RAL9002)
Dostępne w systemie standardowym lub
wielopoziomowym

